DOSSIER PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE COVID 19
(ANNEX 2)

2.1. Caldrà nomenar un responsable de seguretat i higiene de l’esdeveniment,
activitat o programa esportiu.
Les Persones responsable de la seguretat i higiene de l’activitat seran:
-

Jose Manuel Lucas Navas, President del Club d’Escacs Sant Boi
Rafael Rodríguez Torres, Director del Torneig

La seva funció serà vetllar pel compliment de les mesures i protocol antiCOVID-19
que consten en el present document
2.2 i 2.3 Caldrà descriure les mesures de seguretat i prevenció generals de
l’esdeveniment, activitat o programa esportiu i protocols
Objecte:
El present pla d’actuació serà d’aplicació per evitar contagi per COVID‐19
entre els participants a la XI edició del Memorial Josep Lorente.
Les mesures previstes en el present pla s’aplicaran durant tota l’activitat.
2.2.1 Declaració responsable
A les bases del torneig es fa constar que amb la inscripció s’accepten totes
les mesures de seguretat que indiqui la organització i que la inscripció porta
implícita la declaració responsable segons la qual els i les participants es
comprometen a informar en tot moment a la organització de qualsevol símptoma
que presentin durant l’activitat que pugui implicar risc de ser portador de la
malaltia, es comprometen a no participar en la mateixa si en qualsevol moment
abans de l’inici presenten símptomes o han estat contacte estret de qualsevol
portador de la malaltia o han de trobar-se en situació de conﬁnament preventiu.
Els i les participants es comprometen mitjançant la inscripció a informar als
organitzadors de manera urgent en cas de desenvolupar la malaltia en posterioritat
al torneig ﬁns a 10 dies, o presentar simptomatologia compatible amb la COVID19.

2.2.2 Comunicació i informació
Comunicar i informar el present pla d’actuació a les persones treballadores a
càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat.

2.2.3 Neteja
El material del torneig serà manipulat pel personal organitzador amb
guants de làtex o amb ús previ de gel hidroalcohòlic per garantir la netedat de
les superfícies.
Finalitzada l’activitat es rentarà el terra de la instal·lació amb aigua i
lleixiu amb una concentració no inferior al 5% i es netejaran les superfícies que
hagin estat en contacte amb els participants amb productes adients per
neutralitzar qualsevol presència de virus.

2.2.4 Normes de Muntatge i Distribució de la Zona de Joc
Per garantir una separació a una distància suﬁcient i segura entre els
participants en el Campionat, s'estableix la distribució que s’adjunta mitjançant
plànols de la instal·lació en pdf.

2.2.5 Material obligatori en el Recinte de Joc
A més del propi material per al desenvolupament de les partides, serà obligatori
disposar en el recinte de joc, de dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica en
número suﬁcient.
Per als jugadors i jugadores que ho sol·licitin l’organització disposarà de guants de
làtex.
L’ús de mascaretes serà obligatori en tot moment i per a tothom, i l’organització
disposarà de recanvis suﬁcients per afrontar imprevistos que puguin sorgir.
2.2.6 Aforament
L’activitat desenvolupada es farà amb l’aforament que en tot moment permet
mantenir les mesures de seguretat establertes.
Per garantir les distàncies i resta de mesures es limita la participació a 72 jugadors.
Es prohibeix l’entrada d’espectadors i acompanyants llevat el cas de menors d’edat
o de persones amb especials necessitats d’atenció.
2.2.7 Gestió d’accessos
Els accessos i sortides a l’espai on es desenvolupa l’activitat es disposaran amb
elements que permetin evitar la formació d’aglomeracions. A l’efecte, l’accès al
recinte es farà per una via i la sortida per una altra de diferent.

2.2.8 Persones amb símptomes
Les persones que presentin símptomes compatibles amb la malaltia no podran
participar a la activitat ni accedir al recinte de joc.
2.2.9 Ventilació
L’espai de lloc, la biblioteca Rubió i Balaguer, disposa d’un sistema de ventilació
forçada.
Aquest sistema funcionarà durant tota l’activitat al nivell adient per a propiciar la
renovació d’aire suﬁcient que permeti desenvolupar l’activitat amb seguretat
minimitzant la possibilitat de virus a l’ambient.
Els participants estan obligats a abandonar la zona de joc un cop acabada la seva
partida, entre el ﬁnal d'una ronda i l'inici de l'altre la zona joc romandrà buida
durant 10 minuts i amb les portes exteriors obertes per tal de millora la ventilació.
2.2.10 Desinfecció de material i espai
El material esportiu i els espais que hagin de ser compartits seran netejats i
desinfectats de manera suﬁcient per garantir que no hi ha presència activa de virus
de COVID19 en els mateixos.
2.2.11 Ús de banys
L’ús dels banys es farà de forma individual excepte en els casos que es requereixi
l’assistència d’una altra persona.
2.2.12 Ús de la mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori durant tota l’activitat i sense cap exempció.
Les persones que per causa mèdica no puguin fer ús de les mascaretes mentres es
trobin al recinte on es desenvolupa l’activitat, no podran participar a la mateixa.
2.2.13 Traçabilitat
L’organització registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les
persones participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores,
voluntàries, organitzadores o públic, per garantir la traçabilitat.
2.2.14 Mesures obligatòries per a participants:
Procuraran, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el
contacte amb altres participants.
Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a
l’efecte, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que
sigui necessari per a l’activitat.

